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Rädsla och oro hos barn och ungdomar
Att bemöta och hjälpa med kognitiv beteendeterapi, collaborative
problem solving (CPS) och relationsbyggande

Rädsla, oro och ångest hos barn
Alla barn upplever ibland rädsla och oro
men för en del barn begränsar dessa
känslor påtagligt deras liv och deras
möjligheter till att utvecklas. Rädslan och
oron blir en del i en negativ spiral för
deras hälsa. I vissa fall blir dessa känslor
en del av en diganosticerad
ångestproblematik och i andra fall är de
mer begränsade svårigheter som dock
ändå påverkar barnets vardag negativt.
Denna dag utgår ifrån vikten av att de
som möter barnet i behandling eller finns
som vuxna runt omkring barnet – i deras
familj, i skola och fritidsaktiviteter, kan
hjälpa barnen att finna till trygghet,
fungerande tankesätt och nya beteenden.

Om utbildningsdagen Kursdagens fokus
ligger på evidensbaserade arbetssätt för
att hjälpa barn att överkomma oro och
rädsla samt förebygga ångestsyndrom
hos barn och unga. Sebastian Senning
som under många år i arbetet som
psykolog har hjälpt barn i olika
sammanhang med dessa problem leder
utbildningsdagen.
Metoder från KBT, Collaborative problem
solving (CPS), relationella och existentiella
perspektiv kommer att lyftas. Det
redogörs för hur mdern forskning kring
genetik, barnets personlighet samt deras
miljö bidrar som en förklaring till barn och
ungdomars rädslor. Även den forsknings
som finns kring sociala medier, skärmtid
och andra moderna fenoment taskommer
att lyftas och inbjuda till diskussioner. De
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gemensamma principerna i
evidensbaserad behandling av specifika
fobier samt enklare tillstånd av
panikångest, tvångssyndrom,
generaliserad ångest och rädsla efter
traumatisk händelse hos barn och unga
beskrivs. Deltagarna får handfasta råd för
hur man hjälper exempelvis barn som inte
vill säga ett ord när de möter en vuxen
behandlare och samtal med föräldrar som
är lika oroliga som deras barn.
Upplägg:
Under utbildningsdagen varvas
föreläsningar med praktiska moment i
form av övningar och rollspel för att
deltagarna ska få träna sin förmåga att
bemöta och hjälpa barn som upplever
rädsla och oro.
Målgrupp:
Du som i ditt arbete möter barn som
behöver hjälp att hantera rädsla, oro och
ångest. Exempelvis psykologer,
psykoterapeuter, psykiatriker,
skolsköterskor, BVC-sköterskor, kuratorer,
socionomer, tandläkare, tandsköterskor &
tandhygienister.
Datum & tid:
Fredag 1:e oktober 2021,
kl. 10.00 – 17.00
Plats:
Göteborg och digitalt deltagande
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Ku r sled ar e: Seb a st ian Senn in g
Leg . p syko lo g. A rb et a t sed an 20 0 9
so m p syk olog , med k ogn it iv
b et een d et era p i (KBT) so m
h uvu d sak lig b eh andlin g smeto d men
ä v en ut b ila d ino m bla nd ann a t
C o lla bor at iv e Pro b lem So lv ing (CPS),
in t er p er so n ell t er api o ch a ccep tan ce
a nd commitment ther ap y. Ar b et a t
ino m pr imä rv år d , sko la , BU P o ch
sp ecia list p syk iat r i fö r d epr ession o ch
å ng est sa mt sp ecia list t an dv år d för
b ar n o ch u ng a.
M ån gå r ig er fa r enh et a v a tt ut r ed a
o ch b eh an dla ång est t illst ån d, o ro ,
fo b ier o ch an dr a r äd slor ho s b ar n
o ch un gdo mar in om b a rn - o ch
u ng do msp syk ia tr in , sk o la , i pr iva t
v erk sa mh et sa mt ino m ta nd vå rd en .
Pris:
Digitalt via Zoom: 2200 kr + moms.
Ytterligare information och anmälan:
Mejl: info@wisemind.se

Mobil: 073-619 83 66
Anmälan görs genom att fylla i
anmälningsformuläret på
https://www.wisemind.se

Sista anmälningsdag 24:e September,
2021

